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PEDOMAN AKREDITASI  
BERKALA ILMIAH  

• Panduan bagi tim akreditasi terbitan 
berkala ilmiah untuk melakukan 
akreditasi  

• Panduan pengelola terbitan berkala 
ilmiah yang akan mengajukan 
akreditasi terbitan berkala ilmiah.  



FUNGSI  PEDOMAN AKREDITASI 

• Mengukur persyaratan mutu minimum untuk 
diberi pengakuan  

• Meningkatkan mutu terbitan berkala ilmiah 
dan daya saing ilmuwan di Indonesia.  

• Meningkatkan komunikasi ilmiah antara 
peneliti dan masyarakat.  



Kriteria Penilaian   

• Terdiri atas 122 indikator yang menjadi 
PENJATI DIRI sebuah terbitan berkala ilmiah  

• Merupakan kriteria untuk menentukan 
peringkat dan status akreditasi 

• Diperlukan pembobotan yang berbeda agar 
diperoleh hasil yang objektif dan dapat 
dipertanggungjawabkan.  



PENILAIAN  AKREDITASI 

• Nilai dan pembobotan diukur 
berdasarkan : 

–Dimensi fisik atau tampilan 

–Manajemen  PROSES 

–Substansi  PRODUK (fisik jurnal) 
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• Setiap pilar dijabarkan menjadi beberapa 
variabel yang terdiri atas satu atau lebih 
indikator.  

• Data penilaian dapat diambil langsung dari 
sejumlah nomor terbitan dan/atau volume 
(jilid),  

• Penilaian juga bersumber dari keterangan 
pengelola suatu terbitan berkala ilmiah, 



Nilai akreditasi 

• Suatu terbitan berkala ilmiah dinyatakan 
terakreditasi apabila paling sedikit 
memperoleh skor ≥ 70. 

• 70-85 nilai B 

• > 85 nilai A (di UB terkait kum penulis) 

 

 

 



 



1. NAMA BERKALA 

• Sebaiknya  mengikuti SK No. 49/2011 

• Tidak spesifik/nama lembaga atau lokasi (0) 

Contoh 

• “AGRIEKSTENSIA, Jurnal Penelitian Terapan 
Bidang Sosial, Ekonomi dan Pertanian” 

•  Kurang spesifik dan bersifat umum (1) 

Spesifik 

• “AGRIEKSTENSIA, Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian (AJISEP)”. 

• b. Spesifik dan menggambarkan disiplin ilmu (2) 

• Naskah lebih spesifik sosek pertanian 
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2.KELEMBAGAAN  
PENERBIT 

Organisasi Profesi Ilmiah  (5) 

DITERBITKAN OLEH FAKULTAS/ST 
(nilai 1) 
Penerbit bentuk lain (0) 

AFILIASI FAKULTAS/ST DG HIMPUNAN  

PROFESI PUSAT (NILAI 3) 

Contoh : Diterbitkan STTP bekerja sama  

dengan PERHEPI 

 



Perhatian  

 

• Angka penuh, kerja sama perguruan tinggi 
dengan organisasi profesi, hanya diberikan 
kepada organisasi profesi TINGKAT PUSAT 
(bukan cabang atau wilayah).  

 

• Penerbitan oleh lppm, forum pascasarjana, 
program studi, yayasan fakultas, 
university press, atau satuan-satuan 
sejenis lainnya, tidak mendapat angka 
kelembagaan penerbit.  
 



3. Penyuntingan - Mitra Bestari  

 

• Blind review by peer group system 
yang melibatkan ahli dan penilai dari 
lingkungan luas.  

• Mereka ini bukan anggota dewan 
penyunting/redaksi  

• Ada bukti keterlibatannya dalam 
proses penyuntingan  

• Mereka dapat dicantumkan di akhir 
volume  
 



3. Penyuntingan - Mitra Bestari  

• Keinternasionalan kepakaran : 

– jumlah publikasi berbahasa asing, 

– diacu secara luas,  

– Keterlibatan dalam forum ilmiah internasional,  

• MB internasional : 3 tahun terakhir  penulis 

utama  sebuah artikel  jurnal internasional.  

• MB Nasional  3 tahun terakhir  penulis 

utama di jurnal terakreditasi.  

 



3.PENYUNTINGAN 

 

Kualifikasi: S2, S3, Prof, APU menulis 
internasional >50%, (3), <50% (2), lainnya (1) 

Tidak ada 
bestari 

lokal (0) 

melibatkan  
MB 

setempat 
(2) 

melibatkan 
MB 

internasio
nal >50% 

(7) 

melibatkan 
MB 

nasional 
>50% (4) 

Mutu penyuntingan Baik sekali-konsinten (3), baik-konsisten (2), (0) 



3.PENYUNTINGAN 

Dampak  
Keterlibatan Aktif 

Mitra Bestari 
 

Sangat nyata 
(5) 

 

Bukti “form 
Evaluasi” dan 
bukti koreksi 

 

Dalam pengolahan 
substansi naskah 

 

Nyata (3) atau 
tidak nyata (0) 

 

Bukti : Naskah 
revisi, surat, email, 

penyuntingan 
 



4. Penampilan 

• Ukuran  kertas  : A4 (1), non A4 (0,5),  
ukuran pangkas disertakan waktu akreditasi 

• Tata letak : Konsisten (1), kurang konsisten 
(0,5) bentuk - ukuran huruf, jarak-ruang, 
letak judul-alinea, ilustrasi 

• Tipografi  : konsisten (2), kurang (1) jenis, 
bentuk ukuran muka huruf, spasi, variasi huruf 



4. Penampilan 

• Jenis kertas  Konsisten-bagus (1), konsisten-
sedang (0,5) bahan, macam, warna 

• Jumlah halaman per jilid-volume : >500 (2), 
200-500 (1), <200 (0) 

• Desain sampul  ciri khas (1), memikat 

 



4. PENAMPILAN 

1 volume tidak harus 1 
tahun 

 

Selisih halaman tidak 
melebihi 5 % (2) 

Selisih naskah 
tidak lebih 5% 

KONSISTENSI 
ADALAH 
PENTING 



 4.PENAMPILAN 



5.GAYA PENULISAN  terkait penulis 

• Gaya penulisan (style) adalah konvensi tata 
keseragaman dalam penulisan  

• Penggunaan tanda baca, kapitalan nama atau 
istilah, pemiringan huruf, pengejaan kata 
majemuk, penggunaan angka atau singkatan, 
kebiasaan penulis/penyunting menyajikan 
naskah, merancang tabel dan indeks, dan 
menulis bibliografi dan catatan kaki sesuai 
dengan bidang kespesialisasiannya. 



5. GAYA PENULISAN NASKAH 

• STANDAR PERLU DITERAPKAN 
• 1. Keefektifan Judul :  a. ringkas dan lugas (2), (1) 

– Tidak boleh lebih dari 12 kata dalam tulisan berbahasa 
Indonesia, atau 10 kata bahasa Inggris, atau 90 ketuk pada 
papan kunci,  sehingga sekali baca dapat ditangkap 
maksudnya secara komprehensif. 

 
• 2. Pencantuman Nama Penulis dan Lembaga : 

a.lengkap konsisten (pengarang dan lembaga 
beralamat) (1), (0,5) 
– Kemantapan dan kemapanan pencantuman baris kredit 

(byline) yang meliputi nama -nama penulis dan alamat 
lembaga, serta alamat korespondensi, alamat e-mail 
 

 



5. GAYA PENULISAN 

• 3. Abstrak : a. jelas, ringkas dibuat bahasa 
Indonesia dan bahasa inggris (2), tdk jelas, satu 
bahasa (1) 
– (satu paragraf abstrak, bukan ringkasan, gamblang, 

utuh, dan lengkap menggambarkan esensi isi 
keseluruhan tulisan, bahasa inggris yang baik). 
 

• 4. Kata Kunci : a. Ada dan mencerminkan konsep 
penting dalam artikel (1), (0,5) 
– (dipilih secara cermat, mencerminkan konsep yang 

dikandung artikel , sebagai kelengkapan artikel dlm 
peningkatan keteraksesan). 
 

 



5. GAYA PENULISAN 

• 5. Sistematika Penulisan/Pembaban :  Lengkap 
dan bersistem baik (1), (0,5) 
– (mirip penulisan skripsi, kerangka teori, 

pernyataan masalah, kegunaan penelitian, saran 
tindak lanjut) 

• 6. Pemanfaatan Instrumen Pendukung : 
Informatif  dan komplementer (1), (0,5).  
– (gambar, foto, tabel, grafik dll) : 

–  Judul, Abstrak, keterangan tabel, gambar, ditulis 
dalam bhs Indonesia dan bhs Inggris 



5. GAYA PENULISAN 

7. Cara Pengacuan dan Pengutipan : a. Baku dan 
Konsisten (1), (0,5).   Disunting oleh redaksi 

8. Penyusunan Daftar Pustaka : a. Baku dan 
konsisten (1), (0,5) 

9. Petunjuk bagi Calon Penulis : a. Rinci, jelas, 
lengkap (1), (0,5) 
– Berubah, diperbaiki sesuai lingkup yang makin 

spesifik 

10. Peristilahan Baku, Bahasa Baik dan Benar :  (2), 
(1) 
– Mengacu pada EYD 

 



Pedoman Penulisan 



 
6.SUBSTANSI  ISI  

 
• Penilaian secara objektif dengan cara 

membandingkan dengan terbitan berkala 
ilmiah sejenis yang sudah mapan.  

• Substansi ditentukan oleh artikel yang 
didasarkan pada hasil penelitian empirik atau 
hasil kajian teoretis dan/atau hasil penelaahan 
teori dengan tujuan mengulas dan 
mensintesis teori-teori yang ada 



6. SUBSTANSI NASKAH 

• 1.Cakupan Keilmuan Berkala: superspesialis-
taksonomi jamus (4), spesialis-
fisiologi(3),cabang ilmu-botani(2), Disiplin ilmu 
(1), bunga rampai (0) 
– makin dalam kespesialisasiannya makin tinggi 

nilainya 

• 2. Aspirasi Wawasan Berkala: penyumbang 
naskah Internasional (5),regional (4), nasional 
(3), kawasan (2), lokal (0) 
– (juga jangkauan pembaca nasional –International) 



6. SUBSTANSI NASKAH 

• 3. Kepioneran Ilmiah/orisinalitas karya: hanya orisinial 
(7), 80% orisinal (5), 60% orisinal (3), 40% orisinal (1) 
– Diutamakan kemutakhiran state-of-the-art ilmu dan 

teknologi, kecanggihan sudut pandang dan pendekatan , 
kebaruan temuan bagi ilmu, ketuntasan penggarapan 
(tidak mengulang, tidak mepermutasikan metodologi dan 
objek, tidak memecah persoalan penelitian dalam 
serangkaian tulisan) 
 

• 4. Sumbangan Berkala pada Kemajuan : Tinggi (4), 
cukup (3) sedang (2), kurang (1) 
– (derajat keorisinalan dan makna kontribusi ilmiah, 

kemampuan membesarkan ilmuwan) 

 



6. SUBSTANSI NASKAH 

5. Dampak Ilmiah Berkala: besar (7), cukup 
(5),Sedang (3), kurang (1) 
– Makin banyak di acu, memacu penelitian 

berikutnya, tiras  minimal 325 exp. Bukti sitasi, 
impac faktor, terdaftar di sistem internatsional. 

– Contoh : (www. agrivita. ub. ac. id), 
Scopus,mendely, pro-quest, DOAJ, Gogle Scholar, 
berbagai web “library”. 
 

6. Sumber Acuan Primer: > 80% (3),40-80% (2), 
40%(1) 
– Selalu disarankan ke penulis 

 

http://www.agrivita.ub.ac.id/
http://www.agrivita.ub.ac.id/
http://www.agrivita.ub.ac.id/
http://www.agrivita.ub.ac.id/
http://www.agrivita.ub.ac.id/


6. SUBSTANSI NASKAH 

7. Kemutakhiran Daftar Pustaka : >80% (3), 40-80% 
(2), 40% (1) 
– Diminta 10 th terakhir, kurangi mengacu karya sendiri  

 

8. Analisis dan Sintesis: a. Baik (4), b. Cukup (3), 
sedang (2), kurang (1) 
–  Analisis dan pembahasan dipertajam 

 

9. Penyimpulan dan Perampatan: Baik (3), Cukup (2), 
kurang (1) 
– Disarankan meluas dan ada hal baru 



7. KEBERKALAAN 

1. Jadwal Penerbitan : 80% sesuai (3), 40-80% 
sesuai (1), <40% (0) 
– Contoh : Agrivita terbit 3 kali, edisi Pebruari untuk 

masa Pebruari-Mei, edisi Juni untuk masa Juni-
September dan edisi Oktober untuk masa Oktober-
Januari 

2. Tata Penomoran Berkala: baku bersistem (2), 
baku tdk bersistem (1) 

3. Penomoran Halaman: Berurut dalam satu jilid (2), 
Satu tahun satu volume, tiap jilid nomor baru (0) 



7. KEBERKALAAN 

 4. Indeks Tiap Jilid : (di halaman terakhir) 
– Indeks subjek dan pengarang (2) 

– Salah satu indeks 91) 

 

 

8. PENYEBARLUASAN 
 1. Jumlah tiras : >1000 (2), 401-1000 (1), 300-400 

(0) 

2. Cetak lepas : ada terlampir (2), tidak ada (0) 
 

 



DISINSENTIF 

• ISSN : tidak ada (-2)  

• Plagiat : artikel plagiat (-10), artikel dg bagian 
plagiat (-5) 

• Wajib simpan : tdak patuh (-3)  

• Portal elektronik : tidak diunggah (-4) 

• Foto : ada foto penulis (-1) 

 



LAIN-LAIN 

• Berpenomoran khusus yang tidak 
mengganggu kesinambungan 

• Artikel ulasan (review) dan tinjauan atas 
undangan dapat dipertimbangkan tetapi 
mengurangi nilai kepioneran ilmiah isi terbitan 
berkala ilmiah.  

• Tinjauan buku baru sangat dianjurkan untuk 
memenuhi salah satu kewajiban dalam 
menyebarluaskan kemajuan ilmu.  

 



LAIN-LAIN 

• Pemuatan obituari tokoh ilmuwan 
dalam bidang cakupan terbitan berkala.  

• Dibenarkan menghadirkan rubrik 
editorial yang betul-betul mengupas 
masalah yang aktual 

• Berita kegiatan ilmiah organisasi profesi 
(maksimum 1 halaman) diperkenankan 
disajikan.  
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8. KEWAJIBAN PASCA TERBIT 

1. Menyediakan 

Cetak Lepas  
Ya, Ada bukti 

2. Memenuhi Wajib 

Simpan 
Ya+ada bukti 



10/12/2008 


